
Edith Louise Potter (1901 – 1993, Estats Units)

Edith Louise Potter va néixer a Clinton, Iowa, i es va llicenciar en medicina a 
la Universitat de Minnesota el 1925. Després de cinc anys de pràctica a 
l’empresa privada, es va especialitzar en patologia, i en va obtenir el docto-
rat el 1934. Potter es va traslladar llavors al Departament d’Obstetrícia i 
Ginecologia de la Universitat de Chicago i el 1956 va començar a fer classes 
de patologia al Chicago Lying-in Hospital. Va ocupar aquest càrrec fins que 
es va retirar, el 1967. 

Aquesta ginecòloga nord-americana ha passat a la història de la medicina 
per les seves investigacions sobre la síndrome que duu el seu nom, en què 
el problema primari és la insuficiència renal. Els ronyons, que normalment 
produeixen el líquid amniòtic, no es formen prou bé a mesura que el bebè 
va creixent a l'úter. Potter va escriure sis monografies i més de 130 articles. 
Les nombroses contribucions li van ser reconegudes amb el títol 
d’Honorary Fellowship de la International Paediatric Pathology Association.

Edith va patir un càncer de còlon, a causa del qual va morir el 22 de març 
del 1993, als 91 anys. Va deixar escrit que li agradaria ser recordada com 
“la responsable d’establir la patologia perinatal com un camp important 
d’estudi i esforç”. 

Edith Louise Potter
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En aquesta biblioteca, podeu trobar els seus llibres, marcats amb 
un distintiu...

* Anomalías renales. Barcelona: Editorial Pediátrica, 1974
* Potter’s pathology of the fetus, infant and child. Philadelphia: Mosby 
Elsevier, 2007
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